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(ons bord op de hoek van de Kijlweg)

‘t Huussie
Kijlweg 15 – Emmer-Compascuum
Er is geen telefoon aanwezig. Neem
uw mobieltje mee naar de tennisbaan.
Bestuur:
Voorzitter: Ger Tummers
Telefoon: 0591-354860
gertummers@hotmail.com

Kantinecommissie:
Wendy Oostenbrugge en John Trechsel
Telefoon: 0591-357220
wendy.oostenbrugge@hotmail.com
john@trechsel.nl
Activiteiten commissie:
Wendy Oostenbrugge
Telefoon: 0591-357220
wendy.oostenbrugge@hotmail.com

Penningmeester:
Peter van der Vegt
Telefoon: 0591-551875
petervandervegt@kpnplanet.nl
Bank: Rabobank Emmen
NL30 RABO 0317 1614 82

Klaas Bijl
Telefoon: 0591-351787
klaas@klaasbijl.nl

Secretaris:
Jan Kroes
Telefoon: 06-53905707
tennisverenigingltcompas@gmail.com

Webmaster Jan Kroes
www.ltcompas.nl
tennisverenigingltcompas@gmail.com

Competitieleider:
John Trechsel
Telefoon: 0591-357220
john@trechsel.nl
Baancommissie:
Ger Tummers en Frits Koops
Telefoon Ger: 0591 – 354860
gertummers@hotmail.com
Informatie tennislessen:
Susanne Stuiver
susanne8975@hotmail.com
Redactie ‘t bladje:
Jan Kroes
jan@kroes.com

Op Facebook wordt regelmatig het nieuws, e.d. geplaatst.
Klik op het Facebooklogo om naar onze Facebookpagina te gaan.
Gebruik je Facebook? Meld je aan als vriend.

In dit Bladje weer heel veel links. Je kunt daarop
klikken om direct een website e.d. te openen.
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Van de voorzitter
Beste tennisvrienden en vriendinnen,

•

Emmer-Compascuum is 2 jaar SPORTDORP. Meer informatie vind je op onze website
www.ltcompas.nl/nieuws.html
Er zijn in die twee jaar veel sportactiviteiten in het dorp. Activiteiten waarbij wij onze
vereniging kunnen promoten. Wij moeten hiervan zoveel mogelijk gebruik maken om onze
vereniging in het zonnetje te zetten. Wees positief als er een beroep op je gedaan wordt om
ergens bij te helpen.
Evenals vorig jaar wordt er weer een Sportmarkt bij het zwembad gehouden. Gepland is 18
mei.
Ook wordt gewerkt aan een sportdag voor ouderen. Gepland is 10 april. Zo komen er
meerdere activiteiten waar we als vereniging aan mee kunnen doen met de bedoeling leden
te werven.

•

Het ledenaantal loopt gelukkig niet achteruit.

•

Het geven van tennislessen gaan dit jaar ook weer door en wordt geregeld door Susanne
Stuiver. Kijk even op onze website www.ltcompas.nl/tennisles.html

•

Op 26 mei 2018 hebben we aandacht gegeven aan ons 85 jarig jubileum (24 mei 2018). Dit
was gelijktijdig met de Sportdag van de gezamenlijke verenigingen. Deze sportdag werd
gehouden bij het zwembad. Wendy had als publiekstrekker boer Geert bij onze vereniging
uitgenodigd. Dat was heel gezellig, alleen jammer dat waarschijnlijk door het zeer warme
weer heel veel bezoekers van de Sportdag niet de moeite namen even naar onze
tennisbanen te komen. Via een stand bij het zwembad is er wel geprobeerd de bezoekers de
weg te wijzen naar de tennisbanen. Men kon het aantal tennisballen raden en het
wedstrijdbriefje inleveren bij ons clubhuis.
Op de Jubileumbijeenkomst werden de jubileumboeken uitgereikt. Het eerste exemplaar was
voor de wethouder van Emmen, Jisse Otter, die ook een toespraakje hield.

•

In ons Huussie is een nieuwe keuken geplaatst. Met dank aan de Rabobank voor het
bekostigen van de keuken en dank aan een aantal leden die er voor gezorgd hebben dat alles
werd geplaatst. Ook is er een nieuw vloertje achter de bar gemaakt.

•

De Exploitatievergunning, die de gemeente Emmen ons verplicht stelde, is aangevraagd en
goedgekeurd. Er is nu een Bestuursreglement Alcohol in ons Huussie aanwezig. Daarin kun je
het reglement vinden en de certificaten van degenen die de cursus Verantwoord Alcohol
Schenken hebben gedaan. Wij adviseren de leden ook de online cursus te volgen (Doen!).
Informatie vind je wederom in dit jaarboekje.

•

Helaas is er het afgelopen jaar (weekend van 5/7 oktober) ingebroken in ons Huussie. Op 8
oktober is er aangifte bij de politie gedaan. Deze hebben heel laks gereageerd. Ook bij CEC en
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bij meerdere verenigingen is in dat weekend ingebroken. Er is ongeveer € 150,00 verdwenen.
In de Emmer Courant van 26 maart stond dat de daders gepakt zijn.
De sloten van de voordeur, binnendeur en achterdeur waren open gebroken.
De sloten van de buitendeur en achterdeur konden we gelukkig herstellen met dank aan
Aart. Op de binnendeur naar de kantine komt een nieuw slot. Helaas moeten de leden die
gebruik willen maken van de kantine een nieuwe sleutel aanschaffen. Op de Algemene
Ledenvergadering van 25 februari 2019 is besloten dat er aan de leden € 5,00 in rekening
wordt gebracht voor de sleutel. De sleutels zijn te verkrijgen via Wendy.
•

Van 9 t/m 13 juli is er de eerste Open Compascumer Tennis Kampioenschappen gehouden.
Deze kampioenschappen waren voor iedereen. Dus ook voor niet-leden. Van Maandagavond
t/m Vrijdagavond was het een gezellige drukte bij de tennisbanen. Peter van der Vegt won
het Heren-enkel toernooi. Berjan de Groot en Herman Falke werden eerste bij het Heren
dubbel. Jenneke Timmermans won het Dames-enkel.
Zoals het er nu naar uitziet krijgt dit toernooi een vervolg. Geprobeerd wordt het toernooi
wat eerder in het seizoen te doen plaats vinden. Peter gaat daarvoor zijn best doen.

•

In de competitie van komend seizoen doet net als vorig jaar ons damesteam mee. Deze
competitie start 11 april. Ook doet een team mee op woensdagavond met de
zomeravondcompetitie. Deze competitie start in mei.

De banen komen op tijd klaar dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Er kan dus vanaf april
weer volop worden getennist.
Ik wens jullie allen een zonnig en plezierig tennisseizoen toe.
Ger Tummers, voorzitter
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Onze website
De website www.ltcompas.nl is belangrijk omdat er veel informatie op staat voor mensen die
interesse hebben in tennis en lid van onze vereniging willen worden.

Ook voor jou, als lid, is er veel informatie te vinden.
De pagina Club Info geeft informatie over onze vereniging. Er zijn een aantal Fotopagina’s. Op de
pagina Tenniswebsites kun je direct doorlinken naar grandslamtoernooien, informatie over blessures
en heel veel tenniswebsites.
Op de pagina Nieuws kun je het laatste nieuws lezen. Ook vind je daar alles over de activiteiten van
Emmer-Compascuum Sportdorp.
De adverteerders die in dit bladje staan vind je terug op de pagina Sponsoren.
Je kunt de website ook op je smartphone bekijken.

www.ltcompas.nl
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KNLTB
Onze vereniging is aangesloten bij de KNLTB.
Ons verenigingsnummer is 03657.

Als tennisser wil je gemakkelijk, overzichtelijk en snel informatie vinden over bijvoorbeeld de
competitie, toernooien en je actuele rating. Als verenigingsvrijwilliger wil je graag alle informatie
voor het uitoefenen van je functie overzichtelijk en bij elkaar vinden.
Je kunt via www.knltb.nl via een klik op Mijn KNLTB een account aanmaken of als je al een account
hebt inloggen op Mijn KNLTB. Voor het aanmaken van je account heb je je bondsnummer nodig. Dit
staat op je pasje.

Klik hieronder direct op een link voor meer informatie.

Competitiespeler
Wedstrijddetails van de competitie bekijken
Mijn spelersprofiel en actuele rating bekijken
Standen, uitslagen en partijresultaten bekijken

Toernooispeler
Inschrijven voor een toernooi
Toernooi-uitslagen bekijken
Wedstrijddetails bekijken

www.ltcompas.nl
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KNLTB ClubApp
De KNLTB heeft ook een ClubApp. Deze kun je alleen gebruiken als wij, LT.Compas, ons
daarvoor abonneren. De kosten voor de vereniging zijn € 15,00 per maand. Voorlopig hebben wij
geen abonnement genomen, dus kun je deze App niet gebruiken.

Collectieve Ongevallenverzekering - voor KNLTB-leden
Als verzekerden gelden alle geregistreerde leden tijdens deelname aan de door de vereniging
georganiseerde tennis gerelateerde activiteiten alsmede op weg naar en van de betreffende
activiteiten.
Deze verzekering keert een bedrag uit als je door een ongeval komt te overlijden of blijvend invalide
wordt. Ook is er een beperkte dekking voor tandheelkundige behandelingen als gevolg van een
ongeval. Voor meer informatie, klik op Verzekering.

Tennisballen
Gebruikte ballen (tijdens de competitie) kunnen worden aangeschaft
voor € 2,50. De afrekening kan plaatsvinden via de kassa van de
kantine.

www.ltcompas.nl
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Baanverlichting
Alle banen kunnen worden
verlicht. Bekijk de instructies in
het Huussie.

Ledenpassen
Je ledenpas kun je ophalen in ons Huussie.
Controleer even of de gegevens juist zijn. Zo niet, geef dan de wijziging door aan het secretariaat.
Geen pasfoto op je pasje? Was je vergeten je pasfoto op te sturen? Dan staat er i.p.v. je pasfoto op
de pas: niet geldig voor competitie en toernooien.
Toch nog je pasfoto erop laten zetten?
Mail je pasfoto naar tennisverenigingltcompas@gmail.com
Het mag ook een foto zijn die je zelf met de digitale camera hebt gemaakt. Je ontvangt dan een
nieuwe pas met je foto erop.
Bewaar het pasje zuinig. Je hebt de pas nodig voor het afhangen op de baan, competitiewedstrijden,
toernooien e.d.

Wijziging Ledenpassen
De KNLTB introduceert dit jaar de meerjaren ledenpas: een pas die langer dan één jaar meegaat en
waar dus ook geen jaartal meer op staat. De overstap naar de meerjaren ledenpas heeft nog een
belangrijke wijziging tot gevolg:
De opvallendste aanpassing ten opzichte van
voorgaande ledenpassen is, naast het
verdwijnen van het jaartal, het ontbreken van
de speelsterktes. Vanaf 2019 geldt dan ook niet
de ledenpas, maar het spelersprofiel op
MijnKNLTB.nl als bewijs voor het lidmaatschap
en jouw speelsterktes. De wedstrijdleider heeft
dus zeker een account nodig op Mijn KNLTB.nl.
Omdat wij geen abonnement hebben op de
Club App van de KNLTB moet je dus inloggen via
Mijn KNLTB.
Meer informatie over Mijn KNLTB op de vorige pagina.
Daarnaast heb je je ledenpas nog steeds nodig voor jouw bondsnummer en identificatie tijdens
competities en toernooien.
Deze meerjaren ledenpas is 2 jaar geldig. Wanneer de pas verloopt ontvang je automatisch een
nieuwe pas. Vergeet dus niet om aan het einde van het seizoen je pas goed te bewaren voor het
volgend jaar!

www.ltcompas.nl
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Baanonderhoud
Op elke baan liggen sleepnetten, die we normaal lopend zo achter
ons aan slepen dat elke keer de vorige baan iets wordt overlapt.
Om een nog betere verdeling van de toplaaggravel te krijgen worden
de heren verzocht in de breedterichting te vegen en de dames in de
lengterichting. Het vochtig houden geschiedt volautomatisch op
bepaalde uren van de dag. Aan de binnenzijde van de meterkast
vind je een uitgebreide beschrijving van de sproei inrichting.

Sleutels
Je kunt in het bezit komen van een sleutel van de buitendeur en/of kantine van ons
Huussie. Het bezit van een sleutel is belangrijk, want ook al is de kantine niet open,
dan kun je toch gebruik maken van de kleedkamers en de toiletten.
Ook kun je een sleutel aanschaffen voor toegang tot de kantine. Doordat er afgelopen
jaar is ingebroken en de deur van de kantine van een nieuw slot moest worden
voorzien zijn de oude sleutels niet meer bruikbaar. Op de afgelopen ledenvergadering
is afgesproken dat we een nieuwe sleutel in rekening brengen.
Zowel de sleutel voor de toegangsdeur als voor de kantine is te huur voor € 5,00.
Bij beëindiging van het lidmaatschap dien je de sleutel (s) weer in te leveren. Je ontvangt dan het
betaalde weer terug. Je kunt de sleutels tegen contant geld verkrijgen bij Wendy. Telefoon: 0591357220; E-mail: wendy.oostenbrugge@hotmail.com

www.ltcompas.nl
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Nog enkele regels:
Indien het net naar beneden is, mag de baan niet worden gebruikt
De baan uitsluitend betreden met de juiste tennisschoenen
Geen stoelen op de baan
Sleepnetten graag op zijn plaats
Zie ook regel 12 van ons huishoudelijk reglement verderop in dit bladje.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie (Wendy Oostenbrugge
en Klaas Bijl) proberen ook dit jaar weer het een
en ander te organiseren. Uiteraard met
medewerking van onze leden.
Informatie wordt tijdig per mail verzonden.

www.ltcompas.nl
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Beginnen met tennis? Klik op de afbeelding.

Op onze website vind je nog veel meer links naar “tennis-websites”.
http://www.ltcompas.nl/tenniswebsites.html

Heb je een nieuw lid in het vizier?
Vertel ze dat ………
Ze bij een gezellige vereniging terecht komen
Tennis een sport is voor mensen van 8 tot 100 jaar, waarbij zowel de sportieve als de sociale
contacten
worden bevorderd
Er slechts twee mensen nodig zijn om te spelen
Er van ’s-morgens vroeg tot ‘s-avonds laat (verlichting!) gespeeld kan worden
Er drie banen beschikbaar zijn, van april tot oktober
Dat er een gezellige kantine bij de banen is
Er mogelijkheden zijn om aan de KNLTB competitie deel te nemen
Er ook een familie lidmaatschap is

Een inschrijfformulier vind je in dit bladje.
De inschrijfformulieren zijn ook altijd aanwezig in
ons clubgebouw.
Vanaf de website kun je ook een inschrijfformulier
downloaden. Klik HIER.
Nog sneller: op de website kun je ook een digitaal
inschrijfformulier invullen. Klik HIER.

Wij sturen natuurlijk ook graag zo´n formulier naar een eventueel nieuw lid.
Het contributiejaar loopt van 1 april t/m 31 maart. Op het inschrijfformulier kan worden aangegeven
of per kwartaal of per jaar wordt betaald. De contributiebedragen staan op het inschrijfformulier.

www.ltcompas.nl
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Tennisspelregels
Je kunt dit boekje met spelregels lezen en/of downloaden.
Klik op HIER om dit boekje met spelregels te lezen of te downloaden.

www.ltcompas.nl
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Competitie
Er speelt 1 Damesteam mee op de Donderdagochtend.

Dames Dubbel Donderdag Ochtend – 2e klasse – Afdeling 35
Anneliese, Betsy, Els, Henny, Lies, Paulien, Jenny en Coby
Schema:

www.ltcompas.nl
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Zomeravondcompetitie
Voor deze competitie is ook een team ingeschreven.
De indeling van deze competitie is nu nog niet bekend.
Informatie bij John Trechsel.

Aanvoerders van de teams: Belangrijke wijzigingen voor het invoeren van uitslagen.
Als gevolg van de introductie van het nieuwe wedstrijdformulier en de meerjaren KNLTB ledenpas
zijn er enkele belangrijke wijzigingen voor aanvoerders met betrekking tot het invoeren van
uitslagen, namelijk:
De aanvoerder is verplicht om in het enkel- en dubbelspel de spelers in volgorde van afnemende
speelsterkte (dus niet op basis van actuele rating) op te stellen. Aangezien we dit jaar overstappen
naar de meerjaren KNLTB ledenpas dient de aanvoerder de speelsterktes van zijn eigen team
voortaan op te zoeken in het spelersprofiel op MijnKNLTB.nl. In het wedstrijdbulletin2019 (klik op
de link) vind je op pagina 17 een overzicht van de afwijkingen voor het opstellen van teams.
De aanvoerder van het ontvangende team is verplicht om direct na afloop van de wedstrijd de
uitslagen in te voeren op MijnKNLTB.nl. Dit kan via een smartphone, tablet of een computer (in
het clubhuis).
De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, vóór het verlaten van het park, de
digitaal ingevoerde uitslagen op juistheid te controleren.

www.ltcompas.nl
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Rookafspraken, da’s wel zo sportief
Roken en sport. Iedereen is het erover eens dat deze twee niet samengaan.
Toch wordt er vaak nog gerookt. Dat is niet alleen slecht voor de gezondheid
van rokers maar ook van niet-rokers. Niet-rokers en jeugdige leden verdienen
bescherming tegen tabaksrook. Daarom is het roken in ons Huussie niet
toegestaan. Uiteraard mag buiten wel worden gerookt, maar bij
jeugdwedstrijden is ook dat uit den boze!

100% Bob 0% op
Een Bob drinkt helemaal geen alcohol. Want als je eenmaal begint, wordt het
steeds lastiger om ‘nee’ te zeggen. Dat komt niet alleen door de gezellige sfeer
op dat moment, maar ook door het ontremmende effect dat alcohol heeft.
Uit onderzoek blijkt dat één drankje genoeg is om je trek te geven in het
volgende. En dat gebeurt razendsnel omdat alcohol al in ongeveer 10 minuten je
hersenen bereikt.

www.ltcompas.nl
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Bestuursreglement Alcohol in ons clubhuis
In ons Huussie ligt het Bestuursreglement alcohol in ons clubhuis.
Hierin staan onze regels vermeld.
Drank mag alleen geschonken worden door leidinggevenden die aangewezen zijn door het bestuur
en vermeld zijn in het bestuursreglement alcohol en door degenen die in het bezit zijn van het
certificaat Verantwoord alcohol schenken.
Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud;
Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of
verzorger minderjarige verenigingsleden).
Het bestuur verzoekt de Senior leden een online cursus Instructie Verantwoord Alcohol Schenken te
volgen met aansluitend een test met multiple choice vragen. Na het succesvol invullen wordt online
een certificaat afgegeven.
Dit certificaat moet door het bestuur in de map Bestuursreglement alcohol in ons clubhuis worden
toegevoegd. Klik op https://www.nocnsf.nl/iva om de website met de cursus te openen.

Klik in de website op Voor wie. Klik vervolgens op Wat je moet weten. Hierin zie je 4 cursus
onderdelen, t.w.
Feiten over alcohol
Alcohol en wetgeving
Voorkomen alcoholmisbruik
Nee-verkopen
Bestudeer bovenstaande cursussen. Klaar voor het behalen van het certificaat? Klik in de website op
Doe de test of klik op Doe de test.
Vul eerst jouw gegevens en de gegevens van de vereniging in.

www.ltcompas.nl
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Senior Plus

Wat is Senior Plus?
De term Senior Plus wordt gebruikt als aanduiding voor lokale recreatieve activiteiten voor 50plussers, bijvoorbeeld een Senior Plus Toernooi, die niet meetelt voor de speelsterktebepaling.
Senior Plus Toernooi: recept voor gezelligheid
Veel actieve tennissers van 50 jaar en ouder op het tennispark, leuke tenniswedstrijden, een
gezellige lunch met zijn allen... Dat zijn de ingrediënten voor een Senior Plus Toernooi!
Binnen iedere vereniging komen steeds meer 50-plussers, die niet meer zo nodig prestatief tennis
willen spelen. De gezelligheid van een wedstrijd heeft meer waarde gekregen dan de uitslag.
Verschillende verenigingen organiseren onder goedkeuring van de KNLTB elk jaar een groot aantal
Senior Plus Toernooien. Gedurende een dag worden door de deelnemers 3 of 4 dubbelwedstrijden
gespeeld van ongeveer 45 minuten.
Activiteiten voor 50-plussers
Voor 50-plussers die willen deelnemen aan recreatieve activiteiten (die niet meetellen voor de
speelsterktebepaling) worden in alle regio's senior plus activiteiten georganiseerd. Hieronder vind je
de kalenders voor de Senior Plus Toernooien per regio voor 2019. Vanaf 2020 worden deze kalenders
opgemaakt per provincie. In deze documenten vind je de data, de contactpersoon en informatie over
de inschrijvingsprocedure van alle toernooien.
Klik hier voor de toernooien in Drenthe en Groningen. Je kunt je dan ook inschrijven. Leuk om met
een groepje te gaan!

www.ltcompas.nl
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Het aanbrengen van een grip

Haal, wanneer nodig, eerst het plastic van de grip af en start onderaan het racket. Gebruik,
wanneer aanwezig, het plakkende gedeelte om de grip aan het racket vast te plakken.
Begin vanaf onderaan de grip langzaam naar boven toe te draaien waarbij je telkens een deel
van de grip overlapt om losraken te voorkomen.
Wanneer bovenaan gekomen, knip het overige deel af en gebruik de bijgevoegde sticker om
de grip vast te plakken.
Je racket ziet er weer als nieuw uit en
is weer klaar voor gebruik.

Racket bespannen?

Rolff Oertel tel. 06-27356954

Telefoonnummers
Attentie: wij hebben geen telefoonaansluiting in de kantine. Neem dus altijd je mobieltje mee.

Spoed? Bel 112
Heb je geen spoed maar wil je toch de politie spreken?
Bel in dat geval 0900-8844

TELEFOONNUMMERS VAN DE HUISARTSEN
C.W Edgar
Hapec (B.J. Ten Hoor)
Kanaal A NZ 180, 7881 KS Emmercompascuum
Kwartel 19, 7881 DC Emmercompascuum
Tel. 0591-351244 – spoednummer 353490
Tel. 0591-519400 – spoednummer 354165
D.J. van de Wal
Haam 2, 7884 NG Bargercompascuum
Tel. 0591-349994 – spoednummer 348904

Centrale Huisartsenpost in Emmen
Tel. 0900-1120112

www.ltcompas.nl
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Dag- en maandkaarten
Deze zijn verkrijgbaar in de kantine, bij de penningmeester,
secretaris of kantinebeheerders.
• Gebruik in overleg
• Op de dagkaart moet de naam en datum worden ingevuld.
• Op de maandkaart de naam en ingangsdatum
De dagkaart kost € 10,00 en een maandkaart € 25,00.

Ledenlijst
i.v.m. privacy vind je de ledenlijst niet meer in dit bladje. De ledenlijst kun je wel aanvragen via het
secretariaat.
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Ook dit jaar wordt dit weer georganiseerd.
Je wordt tijdig geïnformeerd om je in te
schrijven. Meedoen!

Meedoen!

www.ltcompas.nl
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Blessures
Hoewel tennissen een veilige, gezonde sport is, is het niet
uitgesloten dat je ooit een blessure of aandoening oploopt.
Sommige zijn heel onschuldig, maar andere zijn ernstiger en
kunnen ervoor zorgen dat je langere tijd klachten hebt en
niet kunt tennissen. Daar zit natuurlijk niemand op te
wachten. Heb je een blessure?
Kijk dan op de volgende website voor informatie over je
blessure. https://blessures.info/
Ook op de website van de KNLTB is informatie te vinden over blessures.
http://knltb.nl/tennissers/gezondheid/blessures-en-aandoeningen

Tennislessen
Informatie via mail: susanne8975@hotmail.com
Of via telefoon (liefst app-Susanne bloemen): 06-48268060

www.ltcompas.nl
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Om het voor iedereen leuk en gezellig te houden hebben wij in overleg een aantal huisregels
opgesteld die van toepassing zijn op iedereen die van onze kleedkamers en/of kantine gebruik
maakt.

Huisregels voor gebruik kantine
•

SLEUTELS-Ieder senior lid kan tegen betaling van € 5,- borgsom/sleutelgeld een set sleutels in
beheer krijgen van de kleedkamers. Aanvragen bij Wendy Oostenbrugge.
(wendy.oostenbrugge@hotmail.com / tel. 06-30487001) Bij inleveren van de sleutels wordt
de borgsom terugbetaald. Ieder lid blijft volledig aansprakelijk voor eventuele schade aan de
verenigingseigendommen.

•

ROKEN-Roken en sport. Iedereen is het erover eens dat deze twee niet samengaan. Toch
wordt er vaak nog gerookt. Dat is niet alleen slecht voor de gezondheid van rokers maar ook
van niet-rokers. Niet-rokers en jeugdige leden verdienen bescherming tegen tabaksrook.
Daarom is het roken in ons Huussie niet toegestaan. Uiteraard mag buiten wel worden
gerookt, maar bij jeugdwedstrijden is ook dat uit den boze!

•

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN ONS CLUBHUIS
Dit reglement is altijd ter inzage in ons Huussie.

Let op: Alcoholische dranken mogen alleen geschonken worden door leden die in het bezit zijn van
een certificaat IVA of een SVH verklaring. Degenen die dit in hun bezit hebben staan vermeld in
genoemd bestuursreglement.
Dit betekent dus dat als er geen leden met een certificaat aanwezig zijn er geen alcoholische dranken
geschonken mogen worden. Gebeurt dit toch dan zijn de boetes voor degenen dit overtreden.
Advies: Leden vanaf 18 jaar: volg de online IVA cursus. Het kost een halfuurtje van uw tijd.
https://www.nocnsf.nl/iva
Nog vragen? Doe dit via tennisverenigingltcompas@gmail.com of één van onze bestuursleden.
•

OPRUIMEN KANTINE NA GEBRUIK

Wij hebben destijds gekozen dat niemand van de leden
meer kantinedienst heeft. Iedereen kan zichzelf en anderen
bedienen. Afrekenlijsten worden dagelijks ingevuld. Alles in
vertrouwen. Dat gaat prima, maar….
Het is fijn dat degenen die na jou gebruik maken van de
kantine deze schoon terug vinden. Er hoeft echt niet elke
keer gezogen te worden, maar de afwas doen, pads uit de
koffiemachine verwijderen, gebruikte koffiefilter opruimen,
de aanrechtbladen even afnemen, de theedoeken
fatsoenlijk neerhangen moet toch geen moeite zijn. En kijk
dan ook even naar de toiletten.

Wij besparen kosten door zoveel mogelijk met vrijwilligers te doen. Wij, als bestuur, zijn blij met onze
kantinecommissie Wendy en John. Zorg ervoor dat zij dit werk willen blijven doen.
Het Bestuur
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Foto’s van 23 en 30 maart 2019 (gemaakt door Marijke). Nog even en de banen zijn klaar!
Iedereen bedankt, ook de schoonmaakploeg die ons Huussie weer hebben schoon gemaakt.
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INSCHRIJFFORMULIER voor lidmaatschap LAWN TENNIS COMPAS
Via onze website kun je ook online aanmelden voor het lidmaatschap
Insturen/afgeven bij één van de bestuursleden of het secretariaat
Jan Kroes – Creel 7 – 7881 AV – Emmer Compascuum – tel. 06-53905707
e-mail: tennisverenigingltcompas@gmail.com
Bankrelatie: Rabobank Emmen – NL30 RABO 0317 1614 82
Ondergetekende wil minimaal één jaar lid worden van Tennisvereniging L.T. Compas
Achternaam:
Voornaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
(informatie wordt zoveel mogelijk
per e-mail verstuurd)
Geboortedatum:
Geslacht:

m/v

Deelname competitie

ja / nee

Speelsterkte enkel

in te vullen, indien bekend:

Speelsterkte dubbel
Pasfoto bijgevoegd - Mag een
zelfgemaakte (wel duidelijke) foto
van het gezicht zijn.
Lidmaatschap ingaande:

in te vullen, indien bekend:
ja / nee, indien nee binnen 14 dagen aanleveren
datum:

Handtekening:
Hij / Zij verbindt zich hiermee aan de regels van het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Dit reglement vind je in ons jaarboekje.
Juniorleden t/m 17 jaar

€ 64,00 per jaar € 16,00 per kwartaal

Seniorleden
Gezinslidmaatschap
(ouders en kinderen)

€ 96,00 per jaar € 24,00 per kwartaal
€ 192,00 per jaar € 48,00 per kwartaal

Het contributiejaar loopt van 1 april t/m 31 maart. Je bent altijd contributie t/m 31 maart
verschuldigd. Je kunt aangeven of je per kwartaal (15 april, 15 juli, 15 oktober en 15 januari) of per
jaar betaalt (15 april).
Handtekening:
O per kwartaal

O

per jaar
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT L.T. COMPAS
1.LIDMAATSCHAP-Een nieuw lid verplicht zich tot het betalen van 12 maanden contributie.
Opzegtermijn 1 maand, alleen schriftelijk. Bij een hernieuwd lidmaatschap binnen 1 jaar na opzegging
is het tussenliggende contributiebedrag alsnog verschuldigd.
2.CONTRIBUTIE-Het contributiebedrag wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld.
Contributiewijziging wordt in de Agenda van de ledenvergadering aangekondigd. Het contributiejaar
loopt van 1 april tot en met 31 maart. Er bestaan ook dag- en maandkaarten. Zie punt 3.
3.DAG- EN MAANDKAARTEN- Deze zijn verkrijgbaar in de kantine of bij de penningmeester. De
dagkaart kost € 10,00 en een maandkaart € 25,00.
4. JEUGDLIDMAATSCHAP-Jeugdleden zijn leden t/m de leeftijd van 17 jaar.
5.COMMISSIES-Het bestuur kan bepaalde taken aan commissies toewijzen. Binnen de gestelde taken
hebben de commissieleden een zekere vrijheid van handelen, maar blijven met betrekking tot regels,
voorschriften en activiteiten verantwoording schuldig aan het bestuur.
6.CLUBDIENSTEN-Op ieder Seniorlid kan een beroep gedaan worden om mee te helpen aan
onderhoud banen, schoonmaken, kantine e.d.
Niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld:
I.v.m. voorschriften die ons zijn opgelegd door de gemeente Emmen mag alleen een lid vanaf 18 jaar
of ouder van een jeugdlid (in het bezit van een certificaat) alcoholhoudende dranken inschenken. Men
dient hiervoor de cursus Verantwoord Alcohol Schenken (online - ca. 30-60 minuten) te volgen. Direct
na het volgen van de cursus kan een certificaat behaald en opgeslagen worden. Dit certificaat kan
naar het secretariaat gestuurd worden. De certificaten zullen in een map met o.a. het
Bestuursreglement Alcohol in ons clubhuis voor controle ter inzage liggen.
7.TENNISLESSEN-Voor leden, die tennisles willen, kan de vereniging bemiddelen.
8.COMPETITIE-DEELNAME-Voor districts- en landelijke competitie is een bijdrage verschuldigd voor
inschrijvings- en reiskosten. Leden en ouders van jeugdleden dienen per toerbeurt voor vervoer te
zorgen. De kosten kunnen tegen € 0,12 per km worden gedeclareerd bij de penningmeester (binnen
14 dagen na afloop van de competitie)
9.CLUBCOMPETITIE-De club houdt elk jaar clubkampioenschappen. Deelname is voor iedereen gratis.
Na opgave is de deelname verplicht. Jeugdleden zijn verplicht aan de clubcompetitie deel te nemen.
Uitzondering uitsluitend in overleg met de wedstrijd commissie.
9.INTRODUCEES-Deze zijn toegestaan. Introducees dienen gebruik te maken van een dag- of
maandkaart.
Zie punt 3.
10.FACILITEITEN-Ieder lid kan tegen betaling van € 5,00 borgsom/sleutelgeld een sleutel in beheer
krijgen van de kleedkamers en/of kantine. Verkrijgbaar bij de kantinecommissie. Bij inleveren van de
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sleutel (s) wordt de borgsom terugbetaald. Ieder lid blijft volledig aansprakelijk voor eventuele schade
aan de verenigingseigendommen.
11.BAANAFSCHRIJVING- Door het plaatsen van een KNLTB pasje op de tijd, die op het bord is
aangegeven kan een baan worden gereserveerd. Eén van de spelers dient zelf aanwezig te zijn, anders
vervalt de afschrijving. Het is niet mogelijk een baan af te schrijven indien men al op een andere baan
speelt.
Met uitzondering van zaterdag en zondag mogen de jeugdleden t/m 14 jaar na 19.00 uur niet meer
afschrijven, d.w.z. indien er om 19.00 een pasje geplaatst wordt, deze jeugd tot 20.00 uur mag
tennissen.
12.BAANREGELS-Er mag alleen met buiten-tennisschoenen worden gespeeld. Vijf minuten voor afloop
van de speeltijd dient de baan door spelers te worden geveegd. Het gebruik van geweld en/of wel
onwelvoeglijke taal en gebaren is uitdrukkelijk verboden. Ieder lid is verplicht van overtredingen melding te doen aan het bestuur of de beheerder. Ieder lid dient te zorgen, dat alle regels van het
huishoudelijk reglement worden nageleefd. Bij herhaald overtreding van deze regels kan schorsing het
gevolg zijn. Voorts worden de leden geacht hulp te verlenen bij het speelklaar maken van de banen.
13.EVENEMENTEN-Bij de organisatie van een competitie of iets dergelijks in verenigingsband zullen de
banen vanaf 18.00 hiervoor beschikbaar zijn, of op tijden zoals op het mededeling bord wordt
vermeld.
14.KASCOMMISSIE-De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van
tenminste twee personen die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en de verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering
verslag van haar bevindingen uit. Een kascommissielid mag hoogstens twee jaar achter elkaar deel
uitmaken van de commissie.
15.BESTUUR-Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het
bestuur op te stellen rooster. Het aftredende bestuurslid is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse
vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. De in artikel 10 lid 3C
(van de statuten) bedoelde limiet is op € 3150,00 vastgesteld.
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